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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill (CE) n°1698/2005 dwar l-appoġġ għall-
iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEDER)
(COM(2008)0306 – C6-0242 – 2008/0105(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0306),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 36 u 37 tat-Trattat KE, skond liema huwa kien ikkonsultat 
mill-Kunsill (C6-0242/2008), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel u tal-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex temenda l-proposta tagħha, skond l-Artikoku 
250 (2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill, jekk għandu l-intenzjoni li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament, biex jinfurmah dwar dan; 

4. Jitlob lill-Kunsill biex jikkonsultah mill-ġdid, jekk għandu l-intenzjoni li jemenda b’mod 
sostanzjali l-proposta tal-Kummissjoni;

5. Jitlob lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex jiġu provduti inċentivi 
addizzjonali lill-benefiċjarji biex iwettqu 
operazzjonijiet relatati mal-prijoritajiet il-
ġodda, għandha tingħata l-possibilità li jiġu 
stabbiliti ammonti u rati ogħla ta’ appoġġ 
għal dawn it-tipi ta’ operazzjonijiet.

(10) Sabiex jiġu provduti inċentivi 
addizzjonali lill-benefiċjarji biex iwettqu 
operazzjonijiet relatati mal-prijoritajiet il-
ġodda, għandha tingħata l-possibilità li jiġu 
stabbiliti ammonti u rati ogħla ta’ appoġġ 
għal dawn it-tipi ta’ operazzjonijiet. L-
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istess possibilità għandha tkun applikata 
mill-Istati Membri għat-trasferiment ta' 
innovazzjonijiet li jirriżulta mir-riċerka 
applikata. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-innovazzjoni tkun assigurata wkoll fl-ambjent rurali, Speċjalment 
permezz tar-riċerka applikata. It-trasferiment tan-know-how tar-riċerka lejn is-settur 
agrikolu u l-ekonomija rurali għandhom ikunu stimulati mit-tkabbir tal-limiti massimi 
stipulati f’Anness I.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Skond l-Artikolu 9(4) u l-
Artikolu 10(4) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru XXXX/XXXX ta’ XX/XX/2008 
[li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi 
diretti ta’ appoġġ [skemi ta' appoġġ dirett] 
għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola 
komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ 
appoġġ għall-bdiewa] riżorsi finanzjarji 
miġburin permezz tal-modulazzjoni 
addizzjonali għandhom jintużaw għall-
appoġġ ta’ l-iżvilupp rurali. Huwa xieraq li 
jiġi żgurat li ammont ekwivalenti għal 
dawk ir-riżorsi finanzjarji għandu jintuża 
biex ikunu appoġġati operazzjonijiet 
relatati ma’ l-isfidi l-ġodda.

(11) Skond l-Artikolu 9(4) u l-
Artikolu 10(4) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru XXXX/XXXX ta’ XX/XX/2008 
[li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi 
diretti ta’ appoġġ [skemi ta' appoġġ dirett] 
għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola 
komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ 
appoġġ għall-bdiewa] riżorsi finanzjarji 
miġburin permezz tal-modulazzjoni 
addizzjonali għandhom jintużaw għall-
appoġġ ta’ l-iżvilupp rurali. Huwa xieraq li 
jiġi żgurat li għall-inqas 50% ta’ dawk ir-
riżorsi finanzjarji għandu jintuża biex 
ikunu appoġġati operazzjonijiet relatati 
ma’ l-isfidi l-ġodda. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-isfidi ġodda u l-istrumenti ġodda identifikati mill-Kummissjoni huma importanti, 
mhux ġust li d-dħul kollu li ġej mill-arranġament addizzjonali jkun attribwit għal dawn l-
iskopijiet. Billi l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) nru 1698/2005 jistipula allokazzjonijiet 
minimi ta’ 10% għall-assi 1 u 3 u ta’ 25% għal assi 2, huwa xieraq li jkun allokat ammont 
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minimu ta’ 50% tar-riżorsi għall-isfidi l-ġodda.  

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Meta jitqies li l-użu addizzjonali, 
speċifiku u li jorbot ta’ dawn l-ammonti 
ekwivalenti għar-riżorsi finanzjarji, il-
bilanċ stabbilit bejn l-għanijiet ta’ l-appoġġ 
għall-iżvilupp rurali m’għandux ikun 
affetwat.

(12) Meta jitqies li l-użu addizzjonali u
speċifiku ta’ dawn l-ammonti ekwivalenti, 
il-bilanċ stabbilit bejn l-għanijiet ta’ l-
appoġġ għall-iżvilupp rurali m’għandux 
ikun affetwat.

Or. fr

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1698/2005
Artikolu 16 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a) Għandu jiddaħħal l-Artikolu 16b li 
ġej:

"Artikolu 16 b

Innovazzjoni u trasferiment tan-know-
how tar-riċerka applikata

1. Mill-1 ta’ Jannar 2010, l-Istati Membri 
għandhom jinkludu fil-programmi 
tagħhom żvilupp rurali skond il-bżonnijiet 
speċifiċi tagħhom u skond it-tip ta’ 
attivitajiet immirati għat-trasferiment ta’ 
l-innovazzjoni tar-riċerka applikata lejn l-
ekonomija rurali.

2. Mill-1 ta’ Jannar 2010,  ir-rati ta’ l-
intensità ta’ l-għajnuna ffissati fl-
Anness I jistgħu jiżdiedu b’10 punti 
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perċentwali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-innovazzjoni tkun assigurata wkoll fl-ambjent rurali, speċjalment 
permezz tar-riċerka applikata. It-trasferiment tan-know-how tar-riċerka lejn is-settur 
agrikolu u l-ekonomija rurali għandhom ikunu stimulati mit-tkabbir tal-limiti massimi 
stipulati f’Anness I. 

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1698/2005
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a) L-Artikolu 30 għandu jinbidel b’dan li 
ġej: 

“Artikolu 30

Infrastrutturi marbuta ma’ l-iżvilupp u l-
adattament tas-setturi agrikoli u forestali 

L-għajnuna msemmija fl-Artikolu 20, 
punt b) v), tista’ speċjalment tkopri l-
attivitajiet marbuta ma’ l-aċċess għat-
territorju agrikolu u forestali, għall-
għaqda mill-ġdid (regrouping) u għat-
titjib tat-territorju, għall-forniment ta’ l-
enerġija, għall-aċċess għat-teknoloġija ta' 
l-informatika u għall-komunikazzjoni u l-
amministrazzjoni ta' l-ilma."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skond ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Ġunju 2007 dwar l-iżvilupp ta’ 
politika Ewropea fil-qsam tal-broadband, l-iżvilupp tal-kompetittività tar-reġjuni rurali 
jiddependi fuq l-użi innovattivi tat-teknoloġiji ta’ l-informatika u tal-komunikazzjoni (ITC).
Għalhekk hemm bżonn li t-teknoloġiji jiġu inklużi fl-Artikolu 30 ta’ dan ir-Regolament. 
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Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1698/2005
l-Artikolu 69 – paragrafu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Ammont ekwivalenti għall-ammonti li 
jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-
modulazzjoni obbligatorja skond l-
Artikoli 9(4) u 10(4) tar-Regolament (KE) 
[Nru XXXX/2008 (ir-Regolament il-ġdid 
dwar skemi ta’ appoġġ dirett għall-
bdiewa)] għandu jintnefaq mill-Istati 
Membri fil-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2010 
sal-31 ta’ Diċembru 2015 bħala appoġġ 
Komunitarju skond il-programmi attwali ta' 
l-iżvilupp rurali għal operazzjonijiet tat-tipi 
msemmijin fl-Artikolu 16a ta’ dan ir-
Regolament approvat wara l-1 ta’ Jannar 
2010.

5 a. Ammont ekwivalenti jew ogħla minn 
50% ta’ l-ammonti li jirriżultaw mill-
applikazzjoni tal-modulazzjoni 
obbligatorja skond l-Artikoli 9(4) u 10(4) 
tar-Regolament (KE) [Nru XXXX/2008 
(ir-Regolament il-ġdid dwar skemi ta’ 
appoġġ dirett għall-bdiewa)] għandu 
jintefaq mill-Istati Membri fil-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2010 sal-31 ta’ Diċembru 2015 
bħala appoġġ Komunitarju skond il-
programmi attwali ta' l-iżvilupp rurali għal 
operazzjonijiet tat-tipi msemmijin fl-
Artikolu 16a ta’ dan ir-Regolament 
approvat wara l-1 ta’ Jannar 2010.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni bħall-emenda 2.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1698/2005
Artikolu 69 – paragrafu 5 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 b. Jekk fl-għeluq tal-programm, l-
ammont totali li jkun intnefaq fuq l-
operazzjonijiet imsemmijin fil-
paragrafu 5a ta’ dan l-Artikolu jkun 
iżgħar mill-ammont imsemmi fl-
Artikolu 16a(3)(b), id-differenza għandha 

imħassra
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tkun rimborżata mill-Istat Membru lill-
baġit tal-Komunità sa l-ammont li bih l-
allokazzjonijiet totali disponibbli għall-
operazzjonijiet minbarra dawk 
imsemmijin fl-Artikolu 16a jkunu nqabżu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-isfidi ġodda u l-istrumenti ġodda identifikati mill-Kummissjoni huma importanti, 
mhux ġust li d-dħul kollu li ġej mill-arranġament addizzjonali jkun attribwit għal dawn l-
iskopijiet.

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 - punt a a (ġdid) 
Regolament (KE) Nru 1698/2005
Anness

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a a) L-ewwel linja għandha tinbidel b’dan 
li ġej:

22, 
Paragrafu 2

Għajnuna 
għall-
installazzjon
i (*)

75 000

(*) L-għajnuna għall-installazzjoni tista’ 
tingħata f’forma ta’ allowance ta’ mhux iktar 
minn 50 00 Eur jew f’forma ta’ sussidju ta’ l-
interessi li l-ammont kapitali tagħhom ma jkunx 
iktar minn 50 000 EUR. Meta ż-żewġ forom ta’ 
għajnuna jkunu kkombinati, l-ammont ma 
għandux ikun iktar minn 75 000 EUR.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi l-bdiewa żgħażagħ jaffaċċjaw diffikultajiet biex jistabbilixxu ruħhom, hemm bżonn li 
jiżdied l-ammont massimu ta’ appoġġ. 
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Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness – Anness II – Prijorità: Enerġiji li jiġġeddu – linja 4 a (ġdida)

Emenda

Titjib ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-
iskart u l-użu mill-ġdid tal-materjali

L-Artikolu 26: il-
modernizzazzjoni ta’ 
azjendi agrikoli

L-Artikolu 53: id-
diversifikazzjoni għal 
attivitajiet mhux 
agrikoli

L-Artikolu 54: appoġġ 
għall-ħolqien u għall-
iżvilupp tal-kummerċ

L-Artikolu 56: servizzi 
bażiċi għall-
ekonomija u għall-
popolazzjoni rurali

Tnaqqis ta’ l-iskart u 
sostituzzjoni tal-fjuwils 
fossili 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-amministrazzjoni ta’ l-iskart u l-użu mill-ġdid ta’ materjali jistgħu jikkontribwixxu għall-
prijorità “enerġiji li jiġġeddu”.

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness – Anness II – Prijorità: Enerġiji li jiġġeddu – linja 4 b (ġdida)

Emenda

Produzzjoni u utilizzazzjoni ta’ l-
enerġija solari, tar-riħ, ġeotermika u 
tal-koġenerazzjoni tas-sħana 

L-Artikolu 26: il-
modernizzazzjoni ta’ 
azjendi agrikoli

L-Artikolu 53: id-
diversifikazzjoni għal 
attivitajiet mhux 
agrikoli

Sostituzzjoni tal-fjuwils 
fossili. 
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L-Artikolu 54: appoġġ 
għall-ħolqien u għall-
iżvilupp tal-kummerċ

L-Artikolu 56: servizzi 
bażiċi għall-
ekonomija u għall-
popolazzjoni rurali

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-enerġiji li jiġġeddu “mhux agrikoli” jikkontribwixxu għas-sostituzzjoni tal-fjuwils fossili.

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness – Anness II – Prijorità: l-amministrazzjoni ta’ l-ilma – linja 1 a (ġdida)

Emenda

Amministrazzjoni tar-riskji ta’ 
għargħar

L-Artikolu 39: 
pagamenti 
agroambjentali

L-Artikolu 41: 
investimenti mhux 
produttivi

Titjib tal-kapaċitajiet ta’ l-
amministrazzjoni ta’ l-
ilma f’każ ta’ għargħar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-amministrazzjoni ta’ l-ilma tinkludi miżuri preventivi, kif ukoll livell ta’ amministrazzjoni 
kwantitattiva.
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